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9.12.2015 A8-0341/1 

Alteração  1 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a União da Energia 

deve constituir um novo modelo 

energético para a Europa, baseado em 

alicerces legislativos transversais sólidos e 
em objetivos fortes; que a governação da 

União da Energia deve ser transparente, 
garantindo um quadro estável, associando 

o Parlamento ao processo de decisão e 

promovendo simultaneamente o papel das 

autoridades locais e dos cidadãos; 

F. Considerando que a União da Energia 

deve garantir um quadro estável e associar 

os parlamentos nacionais ao processo de 

decisão, promovendo simultaneamente o 

papel das autoridades locais e dos 

cidadãos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Alteração  2 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que o objetivo de uma 

União da Energia resiliente, dotada no seu 

cerne de uma política climática 

ambiciosa, consiste em assegurar a 

transição para um novo modelo 

energético que permita a particulares e 

empresas produzir e consumir uma energia 

segura, sustentável, competitiva e a preços 

acessíveis; 

I. Considerando que o objetivo de uma 

União da Energia resiliente consiste em 

assegurar um quadro que permita a 

particulares e empresas produzir e 

consumir uma energia segura, competitiva 

e a preços acessíveis; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Alteração  3 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que a questão da pobreza 

energética necessita de ser tratada no 

quadro da União da Energia capacitando 

os consumidores vulneráveis, melhorando 

a eficiência energética dos mais 

vulneráveis e desenvolvendo medidas 

reparadoras que tornem o custo da energia 

acessível aos mais carecidos; 

J. Considerando que os Estados-Membros 

devem tratar a questão da pobreza 

energética capacitando os consumidores 

vulneráveis, melhorando a eficiência 

energética dos mais vulneráveis e 

desenvolvendo medidas reparadoras que 

tornem o custo da energia acessível aos 

mais carecidos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Alteração  4 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que a visão futura da 

União da Energia deve ser de molde a que 

os Estados-Membros reconheçam que 

dependem uns dos outros para efeitos do 

fornecimento de energia segura, 

sustentável e a preço acessível aos seus 

cidadãos, com base numa verdadeira 

solidariedade e confiança, e a que a União 

Europeia possa falar a uma só voz na 

cena mundial; considerando que cada 

Estado-Membro tem, portanto, o dever de 

priorizar a eficiência energética e a 

redução da procura de energia, a fim de 

salvaguardar a segurança energética da 

UE e sobretudo dos seus Estados-

Membros; 

L. Considerando que a visão futura da 

União da Energia deve ser de molde a que 

os Estados-Membros reconheçam que 

dependem uns dos outros para efeitos do 

fornecimento de energia segura, 

sustentável e a preço acessível aos seus 

cidadãos, com base na confiança e sem 

prejuízo da soberania dos 

Estados-Membros relativamente à 

definição do respetivo cabaz energético; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Alteração  5 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que as políticas da UE 

em matéria de energia e de clima devem 

complementar-se e que os seus objetivos 

se devem reforçar entre si; considerando 

que a União deve, por isso, complementar 

os objetivos europeus de reindustrialização 

e de crescimento, incentivar o processo de 

transição para uma economia sustentável 

baseada, em larga medida, em eficiência 

energética e energias renováveis, o que 

melhorará a competitividade global da 

economia europeia, evitando ao mesmo 

tempo de forma eficaz a fuga de carbono; 

M. Considerando que a União da Energia 

deve complementar os objetivos da UE de 

reindustrialização e de crescimento, o que 

melhorará a competitividade global da 

economia da UE, evitando ao mesmo 

tempo de forma eficaz a fuga de carbono; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Alteração  6 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando P 

 

Proposta de resolução Alteração 

P. Considerando que muitos países 

dependem fortemente de um único 

fornecedor, o que os pode tornar 

vulneráveis às ruturas de abastecimento; 

P. Considerando que determinados 

Estados-Membros dependem fortemente 

de um único fornecedor, o que os pode 

tornar vulneráveis às ruturas de 

abastecimento; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Alteração  7 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando R 

 

Proposta de resolução Alteração 

R. Considerando que o desenvolvimento e 

a implementação de uma estratégia de 

recursos estratégicos se tornou uma parte 

importante da política externa russa, 

nomeadamente no que diz respeito ao 

petróleo e ao gás natural, a fim de colocar 

outros países sob pressão política; 

considerando que tal tem sido o caso de 

um certo número de países da sua 

vizinhança e de vários Estados-Membros 

da União Europeia; 

R. Considerando que o desenvolvimento e 

a implementação de uma estratégia de 

recursos estratégicos se tornou uma parte 

importante da política externa dos países 

exportadores de energia, nomeadamente 

no que diz respeito ao petróleo e ao gás 

natural, a fim de colocar outros países sob 

pressão política;  

 

Or. en 



 

AM\1081267PT.doc  PE573.403v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.12.2015 A8-0341/8 

Alteração  8 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando U 

 

Proposta de resolução Alteração 

U. Considerando que uma política de 

segurança energética deve fazer face à 

necessidade de um aprovisionamento 

estável de várias fontes de energia, 

proporcionando à economia europeia a 

energia necessária para os transportes, a 

indústria e a habitação, de uma forma que 

apoie a competitividade e a política 

climática, ao mesmo tempo que minimize 

a dependência daqueles que 

deliberadamente pretendem utilizar os 

recursos energéticos para os seus próprios 

fins políticos, a fim de influenciar a 

evolução política noutros países; 

U. Considerando que uma política de 

segurança energética deve fazer face à 

necessidade de um aprovisionamento 

estável de várias fontes de energia, 

proporcionando à economia da UE a 

energia necessária para os transportes, a 

indústria e a habitação, de uma forma que 

apoie a competitividade, ao mesmo tempo 

que minimize a dependência daqueles que 

deliberadamente pretendem utilizar os 

recursos energéticos para os seus próprios 

fins políticos, a fim de influenciar a 

evolução política noutros países; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Alteração  9 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando W 

 

Proposta de resolução Alteração 

W. Considerando que os litígios sobre o 

gás ocorridos em 2006 e 2009 entre a 

Rússia e a Ucrânia enquanto país de 

trânsito deixaram muitos países da UE com 

graves carências; considerando que as 

perturbações demonstram que as medidas 

já tomadas são insuficientes para eliminar a 

dependência da Europa do gás russo; 

W. Considerando que os litígios sobre o 

gás ocorridos em 2006 e 2009 entre a 

Rússia e a Ucrânia enquanto país de 

trânsito deixaram muitos 

Estados-Membros da UE com graves 

carências; considerando que as 

perturbações demonstram que as medidas 

já tomadas são insuficientes para eliminar a 

apropriação indevida pela Ucrânia do gás 

destinado aos Estados-Membros da UE; 

Or. en 



 

AM\1081267PT.doc  PE573.403v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.12.2015 A8-0341/10 

Alteração  10 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando Y 

 

Proposta de resolução Alteração 

Y. Considerando que devem ser investidos 

mais de 1 bilião de euros só no setor 

energético da UE até 2020 e que, por cada 

euro não investido na infraestrutura 

energética até 2020, serão necessários 4,3 

euros após 2020 para realizar os mesmos 

objetivos, o que constituiria uma carga 

injusta para as gerações futuras; 

Y. Considerando que os elevados preços 

da energia nos Estados-Membros da UE 

se devem principalmente à tributação das 

fontes de energia convencionais, bem 

como às taxas aplicadas, para subsidiar as 

energias renováveis; 

Or. en 

 

 


